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اروشاع حبص 

باتک تاصخشم 

اروشاع حبص  باتک : مان 
هللا  فطل  یفاص ، هدنسیون :

رصاعم فلؤم : تافو  خیرات 
اههباطخ اههلاقم و  عوضوم :

یسراف  نابز :
1 دلج : دادعت 

اروشاع حبص 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نیسحلا  هللا  دبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا 

تفرگ و رارق  اههاگتسیا  نیرتزیگنا  ساره  فقاوم و  نیرتكانلوه  رد  تیرشب  هک  تسا  یمیظع  زیخاتـسر  زور  حبـص  اروشاع ، زور  حبص 
. تخادنا یتفگش  هب  مه  ار  ینامسآ  ناگتشرف  هک  دش  عقاو  یثداوح  ربارب  رد 

هک تسا  هدننکـش  نانچ  دـیآیم ، شیپ  نآ  زا  سپ  ناسنا  يارب  هک  یتاناحتما  دراد و  یپ  رد  هک  یتارطاـخم  بیهر ؛ تخـس  تسا  یحبص 
دورف اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  اهیتخـس  نآ  رگا  دراد ؛ ار  نـکمم  ریغ  لاـحم و  رما  هوـلج  نآ ، دـیادش  ربارب  رد  يریذـپان  تـسکش 

زا زور  نیا  بئاصم  دـیادش و  رب  هبلغ  ناوت  مه  زاب  دـشاب  هتـشاد  رفن  کی  ار  رـشب  دارفا  همه  ناوت  رگا  دنتـشادن و  ار  نآ  لـمحت  دـمآیم ،
. تسا زیگناتریح  بیجع و  نآ ، بحاص 

؛ دتفایم قافتا  نآ  زا  دعب  هن  هتشاد و  هقباس  وا  زا  شیپ  هن  و  تسا 1 ] هدش  رداص  رفن  کی  زا  تیناسنا ، خیرات  رد  اهنت  زور ، نیا  زا  لابقتسا 
اهنامـسآ و زا  شیب  اهملاع و  ملاع و  کی  تیـصخش  تیونعم و  رد  تریـصب  انعم و  رظن  زا  اما  دوب ، نت  کی  يرهاظ  رظن  زا  هک  رفن  کـی 

باتکلا یهو  هقلخ  یلع  هللا  جـجح  ربکا  یه  ۀـیناسنالا  ةروصلا   » لمکا یقیقح و  لاـثم  ناـمه  و  دوب ، تساـهنآ  رد  هچنآ  تشهب و  نیمز و 
همه رظن  رد  هچنآ  زا  رپ  ِنادـیم  نـیا  رد  زور و  نـیا  رد  هـک  يدرم  گرزب  دوـب ، هـتمکحب »...  هاـنب  يذـلا  لـکیهلا  یهو  هدـیب  هـبتک  يذـلا 

. داتسیا تسا ، لمحت  لباق  ریغ  زیگنالوه و  كانتشحو و 
داد ناشن  تانکمم  تاقولخم و  همه  هب  تقلخ  ملاوع  مامت  رد  ار  ناسنا  شزرا  دوخ و  تمظع  جوا  ناسنا ، فرـش  تلاـصا و  هک  سک  نآ 

دومن ریسفت  ار  [ 4 «] نوملعت ام ال  ملعا  ینا   » و [ 3 «] نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف   » و [ 2 «] میوقت نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل   » لثم یتایآ  و 
نیـسح همطاف ، یلع و  دمحم و  نیـسح  حیـسم ، یـسوم و  میهاربا و  نیـسح  ایبنا ، نیـسح  هکئالم ، نیـسح  تیناسنا ، نیـسح  تسا ؛ نیـسح 

. نیسح نیسح و  ادخ و  نیسح  هرخالاب  و  تلادع ، قح و  نیسح  تماقتسا ، ربص و  نیسح  نآرق ، نیسح  مالسا ، نیسح  نسح ،
لابقتسا هب  دیاب  شباحـصا  تیب و  لها  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح هک  تسا  یهاکناج  بیاصم  نتـسبآ  هک  یحبـص  تساروشاع ؛ زور  حبص 

هناگی زور ، نیا  رد  دنیامن و  عافد  فیرـش ، ياهناسنا  همه  فرـش  مهیلع و  هللا  تاولـص  دّمحم  لآ  فرـش  نآرق و  نید و  زا  دنورب و  اهنآ 
. دنیامن یط  يزارفارس  تزع و  اب  دوشیمن ، رّسیم  اهنرق  لوط  رد  ناگبخن  يارب  نآ  ندرک  یط  هک  ار  یهار 
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هب دودعم و  هورگ  دندوب ، هدـش  هدامآ  تایانج  نیرتگرزب  ماجنا  يارب  هک  يرکـشل  یناسنا ، دـض  ملظ و  رکـشل  هوبنا  تساروشاع ، حـبص 
. دندوب هدرک  هرصاحم  ار  دوجو  ملاع  ناگبخن  زا  كدنا و  رهاظ 

2 ص : اروشاع ، حبص 
دوجو مالعا  همه ، ناگتـشرف و  ناهج و  هدـنیآ  مدرم  ایند و  ماـمت  هب  خـسار ، یمزع  عطاـق و  میمـصت  اـب  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

. دصقم فده و  تمظع  نامیا و  تمظع  نآ  زا  ربکا  هللا  و  دنیامنیم ،
دوب راوتسا  مکحم و  لامک ، دح  رد  شلد  هچ  رگا  دوب و  لاعتم  دنوادخ  هب  صاخ  هجوت  زا  لامالام  شدوجو  هچ  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

اب و  دـنروخیمن ، تسکـش  شباحـصا  هن  شدوـخ و  هن  دوـشیم ، بکترم  ار  اهترارـش  همه  نمـشد  هک  هکرعم  نآ  رد  هک  تـسنادیم  و 
اب دنیامنیم ، هراچیب  ار  نمشد  تداهش ، زا  لابقتسا  نید و  هار  رد  يراکادف  میقتـسم  طارـص  دوخ و  طخ  رد  ادخ  هب  نامیا  تّوق  هیحور و 
اب اذـل  دسانـشیم ، مویق  یح و  ار  وا  طقف  دـنادیم و  وا  زا  ار  اهورین  همه  زیچ و  همه  ادـخ  صلاـخ  صاـخ و  هدـنب  دـحوم و  درم  همه  نیا 

ریرقت زا  ام  نایب  نابز و  هک  دنکیم  لاهتبا  اعد و  نانچ  و  دیامنیم ، ادـخ  هب  دامتعا  قوثو و  مالعا  دـبلطیم و  کمک  ادـخ  زا  مامت  لاهتبا 
. تسا زجاع  ادخ  هب  شباحصا  نیسح و  هجوت  قوش و  روش و  لاح  نیا 

یعطق رطخ  هطرو  رد  دـننکیم ، اعد  همه  اهنآ  ظفح  يارب  تسا و  زیزع  ناسنا  يارب  رهاظ  هب  هک  ار  هچنآ  زور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
زا ار  مناردارب  و  مناناوج ، ایادخ  هک  درکن  اعد  تسین ؛ گرزب  ناحتما  هطرو و  نیا  زا  يرهاظ  تاجن  شیاعد  اما  دـنکیم ، اعد  وا  دـنیبیم .

؛ هدب رارق  رارشا  نیا  محرت  دروم  ار  مراوخ  ریش  ای  رادب ، یقاب  ار  مباحصا  اهنآ و  هدب و  تاجن  تراسا ، زا  ار  تیب  لها  تداهش و  لتق و  نیا 
تداهــش هـب  هـمه  اـهنآ  دـندرکیمن ؛ اـهاعد  هنوـگ  نـیا  زا  مـه  شنارواـی  باحــصا و  زا  کـی  چـیه  درکیمن و  اـعد  هلوـقم  نـیا  زا  هـن !

اهنآ رکف  رد  هک  يزیچ  و  دندوب ، رورـسم  لاحـشوخ و  دنـشابیم  قح  راصنا  ادخ و  لوسر  راصنا  ادخ و  راصنا  هک  نیا  هب  دندیـشیدنایم ؛
تداهش رد  هک  دوب  نیا  ناشیاعد  دندوب ، تداهـش  زوف  هب  لین  ادخ و  هب  هجوت  راحب  رد  قرغتـسم  همه  اهنآ  دوب ، گرم  زا  تاجن  دمآیمن ،

اهریـشمش و اـهریت و  تابرـض  ربارب  رد  دنـشاب و  رتراکادـف  دـنیامن و  لـمع  رتقفوم  هناـصلاخ و  رتشیب و  هچ  ره  ادـخ  هار  رد  ناـج  نداد  و 
رایتخا و اب  دندیدیم و  هنیاعملاب  هک  دوب  یمیظع  زوف  تداهـش ، ادخ و  هار  رد  ندـش  هتـشک  دـنیامن ، یگداتـسیا  رتقیاش  نمـشد ، ياههزین 

. دنتفریم نآ  يوس  هب  مامت  قایتشا 
اب ار  وا  صلاخ  صاخ و  طابترا  و  دهدیم ، ناشن  ار  ترضح  نآ  حور  زاورپ  جوا  هک  تسا  ییاعد  عقوم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ياعد 

طبر و ماقم  نیرتالاب  نیا  تسا ؛ هدـنزاس  هدـنزومآ و  هچ  تسا ، تیعقوم  نیا  رد  اعد و  نیا  رد  هک  یگرزب  ياـههتکن  دـنکیم . ناـیب  ادـخ 
نیا اـعد  تسا ، [ 5 «] نیملاعلا ّبر  یتاممو هللا  يایحمو  یکـسنو  یتالـص  ّنا   » يانعم شدوجو  ماـمت  هک  یناـسنا  تسا ، ادـخ  هب  ناـنآ  برق 

: تسا
، داؤفلا هیف  فعـضی  ّمه  نم  مک  هدـع ، هقث و  یب  لزن  رما  ّلـک  یف  یل  تناو  هّدـش  ّلـک  یف  یئاـجر  تناو  برک  ّلـک  یف  یتقث  تنا  ّمهللا  »

ینع هتجرفف  كاوس ، نمع  کیلا  ینم  ۀـبغر  کـیلا  هتوکـش  کـب و  هتلزنا  ودـعلا ، هیف  تمـشیو  قیدـصلا ، هیف  لذـخیو  ۀـلیحلا ، هیف  ّلـقتو 
[6 «] ۀبغر ّلک  یهتنمو  ۀنسح ، ّلک  بحاصو  ۀمعن ، ّلک  یلو  تناف  هنتیفکو ، هتفشکو 

و دـنهدب ، حرـش  دـیاب  یلاعتم  یناعم  یلاع و  قیاقح  اب  طابترا  تفرعم و  لها  املع و  ناگرزب  ار  نآ  يدـیحوت  ياـههلمج  هک  اـعد  نیا  رد 
. تسا هدش  هراشا  یگرزب  ياههتکن  هب  تسادخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دیما  دامتعا و  قوثو و  نامیا و  تردق  ناهرب 

3 ص : اروشاع ، حبص 
يدحا و هب  دـنادیم و  دوخ  هاگهیکت  نابیتشپ و  ار  ادـخ  طقف  اههودـنا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اکتا ، دامتعا و  قوثو و  ماقم  رد  دـیحوت  لوا :

. درادن اکتا  دامتعا و  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه 
. تسا راودیما  وا  ياضق  نسح  وا و  هب  یتخس  تدش و  ره  رد  زین  ماقم  هبترم و  نیا  رد  هک  دیما  اجر و  ماقم  رد  دیحوت  مود :
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ار لد  هک  ار  ییاههصغ  هتخاـس و  فرط  رب  ار  وا  مومغ  مومه و  اـهمغ  ّمه و  همه  تـالاح و  همه  رد  هک  دـیامنیم  شیاتـس  ار  ادـخ  موس :
فرط رب  دـیامنیم  تتامـش  نمـشد ، دراذـگیماو و  ار  صخـش  تسود ، نآ  رد  دوشیم و  هتـسب  اـهنآ  رد  هراـچ  هار  دـیامنیم و  فیعض 
لمحت رد  ار  وا  دـنک و  اطع  ار  فقوم  نآ  ظفح  ناوت  وا  هب  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  زین  كاـنلوه  فقوم  نیا  رد  اـجنیا و  رد  تسا . هدومرف 

للخ یمزع  اب  شباحـصا  تیب و  لها  شدوخ و  ار  جراعم  جرادـم و  نیا  همه  هار ، نایاپ  ات  هک  دـیامرف  يرای  تاـیلب  اهتبیـصم و  همه  نیا 
ییاج هب  ات  دنورب ، دنورب و  و  دنورب ؛ شیپ  دنراذگ و  رس  تشپ  ار  يداو  نیا  كانفوخ  ياههندرگ  کیاکی  هناقاتشم ، و  دنیامن ، یط  ریذپان 
قوثو دامتعا و  زاربا  نیا  اعد و  نیا  دنیامن . حتف  ار  تمظع  ياههلق  همه  تسا و  زجاع  نآ  جوا  كرد  زا  ام  ياهلقع  نیا  رگید  هک  دنسرب 
جیاوح همه  و  دـش ، لـصاح  شدـصاقم  همه  دیـسر ؛ تساوخیم ، دوب و  هدرک  هدارا  هچنآ  هب  نیـسح  و  دـش ، باجتـسم  یهجو  نیرتهب  هب 

زور ات  اهنآ  راک  تاکرب  دـندومن و  حـتف  ار  ادـخ  هب  برقت  دـنلب  ياههلق  شباحـصا  ناراـی و  همه  دـش ، هدروآرب  شیاههتـساوخ  یقیقح و 
نورق و لوط  رد  [ 7] ءامسلا یف  اهعرفو  تباث  اهلـصا  ۀبیط  ةرجـشک  ۀب  یط  هملک  لثم  هفیرـش  هیآ  تسا و  رادیاپ  هدنز و  افوکـش و  تمایق ،

. دش ریسفت  تمایق ، زور  ات  راصعا 
هتاکربو  هللا  ۀمحرو  نیسحلا  باحصا  یلعو  نیسحلا  دالوا  یلعو  نیسحلا  یلع  مالسلاو 

. دش میدقت  ضرع و  يرمق ، يرجه  يروشاع 1428  زور  حبص 

یفاص  هللا  فطل 

________________________________________

نیا يارجا  یلو  دندوب  ینامیا  میظع  ناوت  یحور و  تردق  نیمه  دجاو  زین  مالسلا  مهیلع  ءابجنلا  هسمخ  رئاس  لثم  یناگرزب  هتبلا  (. 1 [ ) 1]
. داتفا ترضح  نآ  شود  رب  مالسلا و  هیلع  نیسح  هدهع  هب  ریظن  یب  یخیرات و  فقوم  رد  نداتسیا  میظع و  همانرب 

هیآ 4. نیت ، هکرابم  هروس  (. 2 [ ) 2]
هیآ 14. نونمؤم ، هکرابم  هروس  (. 3 [ ) 3]

هیآ 30 هرقب ، هکرابم  هروس  (- 4 [ ) 4]
هیآ 162 ماعنا ، هکرابم  هروس  (. 1 [ ) 5]
يدزالا فنخم  یبا  نیسحلا ، لتقم  (. 2 [ ) 6]

هیآ 24 میهاربا  هکرابم  هروس  (- 1 [ ) 7]

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
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دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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